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 مقدِّمة النَّاشر:

فنا أنه من يرغب عن ملة إبراهيم  احلمُد هلل الذي علَّمنا التوحيد، وعرَّ

إال من سِفه نفَسه، وعرفنا أنه ال خري فينا، وال يف حياتنا، وال يف أي شأٍن من 

شؤوننا؛ إال بأن نكون عىل توحيد اهلل عابدين هلل وحده ال رشيك له، متبعني 

ليه وعىل آله ومن اتبعه بإحسان لرسوله إمام املوحدين وقائدهم، صىل اهلل ع

 إىل يوم الدين.

 :أما بعد

عن فضيلة  "مؤسسة الرتاث العلمي" عليها إن هذه املادة قد حصلت

، الذي كتبها عند زيارته -تقبله اهلل-الشيخ املجاهد أيب عيل األنباري 

والد مؤسس الدولة  "سليامن شاه" للمكان الرتاثي، الذي قتل عىل ثراه

بعد أن كثر اللغط حول ما يسمى بالرضيح؛ تلبيًسا، ذلك أنه ليس العثامنية، 

برضيح وال هو بقرب، فضًًل عن بقية الدعاوى، إنام هو بناء تذكاري صوري 

مع  "سليامن شاه" عمد إىل بنائه األتراك؛ ليشريوا إىل البقعة التي قتل عليها

بعض أبنائه، ومل تنرش املادة آنذاك ألسباب جمهولة، وقد تذمر الشيخ 

األنباري من عدم نرشها حلرصه عىل البيان؛ لإلفادة، وقتِل الشبهة، وتكميم 

 من يثري اللغط أو يشيعه.

وجدير بالذكر؛ أن نذكر بعض املواقف التي رافقت زيارة الشيخ، منها 

تعاظم هيئته وسمته؛ وأنه  -تقبله اهلل-أن الضابط الرتكي حني رأى الشيخ 
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قال: أنه التقى كثرًيا من أمراء وقيادات الفصائل إال أنه مل ير شخًصا هبيبة 

 ووقار الشيخ األنباري. 

لإلسًلم والتوحيد والكفر بالطاغوت،  -تقبله اهلل-كذا قد دعاه الشيخ 

فلم يكن يوصل وكان أًخا يرتجم إال أنه مل يكن يتقن اللغة الرتكية بطًلقة، 

املعلومة بالشكل املطلوب، فقام الشيخ األنباري عىل إثر ذلك متحدًثا خطيًبا 

 باللغة الرتكامنية، مما أثار دهشة اجلميع وإعجاهبم. 

مما قاله، كانوا قد متنَّوا لو أنه مل ينته أو  -تقبله اهلل-وعندما انتهى الشيخ 

 يتوقف عن احلديث، وهذا ما عربوا عنه.

نسأل اهلل أن ينفع بالبيان مجيع الثقلني من جنٍّ وإنسان، وأن  :ختاًما

يتقبل الشيخ األنباري بواسع مغفرته ورمحته يف أعايل اجلنان، هو ويل ذلك 

 والقادر عليه، واحلمُد هلل ربِّ العاملني.

 

 النَّارش:

سة الرتاث العلمي  مؤسَّ

 م 2018أبريل  8 -هـ  1439رجب  22األحد 
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 يمان شاهَضريُح ُسَل مَّىَسيما ُيياٌن ِفَب
هلل رب العاملني، وصىلىل اهلل عىلىل نبينىلا  مىلد وعىلىل آلىله وصىلحبه  احلمدُ 

 :ا بعدأمَّ  ؛أمجعني

خلق اخللق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتىلب،  -تبارك وتعاىل-احلق  فإنَّ 

َوَلَقْد ▬قال تعاىل: ، لُيعبد اهلل يف األرض وحده، ولُيكفر بكل معبود من دونه

ٍة َرُسوًًل َأني اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتنيُبوا الطَّاُغوَت  وقال  ،[36]النحل:  ♂َبَعْثنَا ِفي ُكلِّ ُأمَّ

ـا ▬تعاىل:  َُ ـُأ ًَل ِيَلـَأ ِيًلَّ َأ َُّ ي ِيَلْيـأي َأ ُُـوحي ٍٍ ِيًلَّ  ْن َرُسـو ْن َقْبليَك مي َوَما َأْرَسْلنَا مي

 ؛من أرشك يف عبادتىله سبحانه وتعاىل اهللد وقد توعَّ ، [25]األنبياء:  ♂َفاْعُبُدوني 

نَّـَة َوَمـْاَواُه النَّـاُر َوَمـا ▬فقال تعاىل:  ََْ َم اَّللَُّ َعَلْيـأي ا ْك بياَّللَّي َفَقْد َحـرَّ ُأ َمْن ُيْْشي َُّ  ي

َُْصارٍ  ْن َأ  ؛رك ملىلن لقيىله بىلهىلوأعلمنا أنه ال يغفر الش ،[72]املائىلدة:  ♂ليلظَّاِليينَي مي

ُُ َوَمـْن  ِينَّ ▬فقال تعاىل:  َْن َيَشـا
ُر َما ُدوَن َذليَك ِلي َك بيأي َوَيْغفي ُر َأْن ُيْْشَ

اَّللََّ ًَل َيْغفي

ى ِيْثاًم َعظيياًم   اْفرَتَ
ْك بياَّللَّي َفَقدي ـَي »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبىلي  ،[48]النساء:  ♂ُيْْشي َمـْن َلقي

َيُأ يُ  نََّة، َوَمْن َلقي ََْ ُك بيأي َشْيًئا، َدَخَل ا ، َدَخَل النَّارَ اَّللََّ ًَل ُيْْشي ُك بيأي  .(1)«ْْشي

 هو أول وآكد ؛اهلل تعاىل عىل العبيدوملا كان حتقيق التوحيد الذي هو حق 

بعد أن مكىلن اهلل اىلا  سارعت ؛يف العراق والشام واجبات الدولة اإلسًلمية

ظىلاهر البًلد إىل التحري عن حقيقة املىلوانن التىلي تلبسىلتها بعىلض امل هذه يف

                                           
 .93( برقم: 94/ 1أخرجه مسلم ) (1)
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قامىلت عليىله  فأزالىلت مىلا ،وما جرى جمراها من األرضحة والقبور ،الرشكية

املوضىلع البينة منها، وكان من بني هذه املواضع التي حتتاج إىل بحث وحتٍر هو 

الدولة اإلسىلًلمية إىل  باايئة الرشعية يف امما حد، (سليامن شاه)املعروف ببناء 

والوقوف عىل املًلبسات املحيطة هبىلذا املكىلان،  ،تشكيل جلنة لتقيص أحواله

مىلن تصىلور تىلام  ، كان ال بدَّ وبعد البحث والتحري الدقيق حلقيقة هذا البناء

سـليامن )عىلىل بنىلاء األحكىلام املرتتبىلة  علم بذلكلتُ  ،صحيحيؤدي إىل حكم 

  :فنقوٍ وباَّلل التوفيق ؛(شاه

ا ألحـد عن كوُأ وفًقـالأ ِن اِلكان اِلوسوم بمقام سليامن شاه ًل خيرج ح

 األقسام اآلتية:

 .ا عىل قربأن يكون مسجدً  -

 .ا فوقه قبةأن يكون قربً  -

 .اا جمصًص أن يكون قربً  -

 .ا بًل قربأن يكون متحفً  -

كىلام يف  ،فقد هنى الرشع عن بناء املسىلاجد عىلىل القبىلور ؛أما احلالة األوىل

 ملسو هيلع هللا ىلصمَلَّا َنَزَل بَِرُسوِل اهللَِّ "َقااَل:  ،ƒ َعبَّاسٍ  َعن َعاِئَشَة َوَعْبِد اهللَِّ ْبنِ البخاري 

َنِفَق َيْطَرُح ََخِيَصًة َلُه َعىَل َوْجِهِه، َفإَِذا اْغَتمَّ هِبَا َكَشَفَها َعْن َوْجِهِه، َفَقاَل َوُهَو 
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َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم مَ  ُر َما َساِجدَ َكَذلَِك: َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى اَّتَّ ، ُُيَذِّ

   .(1)"َصنَُعوا

َذَكَرَتا َكنِيَسىلًة َرَأْينََهىلا بِاحْلََبَشىلِة ": ƒ وَعْن َعاِئَشَة َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة َوُأمَّ َسَلَمةَ 

ُجـُل » َفَقىلاَل: ملسو هيلع هللا ىلصفِيَها َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا لِلنَّبِيِّ  ْا الرَّ ْي ي
ِينَّ ُأوَلئيـَك ِيَذا َكـاَن فـي

اليُح َفاَمَت  اُر الصَّ َ
َوَر، َفُاوَلئيـَك رشي ْلَك الصُّ

ُروا فييأي تي ًدا َوَصوَّ  َمْسجي
هي َبنَْوا َعََل َقْْبي

نْ  ْلقي عي َياَمةي اْْلَ  .(2)«َد اَّللَّي َيْوَم اْلقي

هذا احلديث يدل عىل حتريم بناء املساجد عىلىل ": ♫ قاٍ ابن رجب

 .(3)"الصاحلني قبور

من نريق زيد بن أيب ُأنسية عن عمرو بىلن مىلرة عىلن  ،ويف صحيح مسلم

قىلال: قىلال رسىلول اهلل  ◙ عبد اهلل بن احلارث النجىلرا  عىلن جنىلدب

ْا »: ملسو هيلع هللا ىلص ْي ي ْا َوَصـاحليي ْي بيَيـاْي ُْ ـُنوَن ُقُبـوَر َأ ُُوا َيتَّذي َأًَل َوِينَّ َمْن َكاَن َقـْبَلُكْا َكـا

َد  ُنوا اْلُقُبوَر َمَساجي َد، َأًَل َفََل َتتَّذي  .(4)«، ِيِّنِّ َأْْنَاُكْا َعْن َذليَك َمَساجي

َأْي اَل َتتَِّخُذوَها ِقْبَلًة َفُتَصلُّوا َعَلْيَها َأْو إَِلْيَهىلا َكىلاَم ": ♫ قاٍ القرطبي

ىلَبُب يِف ِعَبىلاَدِة  َفَعَل اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى، َفُيَؤدِّي إىَِل ِعَباَدِة َمْن فِيَها َكاَم َكىلاَن السَّ

                                           
 .435( برقم: 95/ 1صحيح البخاري ) (1)

 .528( برقم: 375/ 1، ومسلم )427( برقم: 93/ 1: أخرجه البخاري )متفق عليأ (2)

 (.202/ 3فتح الباري ) (3)

 .532( برقم: 377/ 1صحيح مسلم ) (4)
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َر النَّبِيُّ  َيىلَة إىَِل َذلىِلَك  ملسو هيلع هللا ىلصاأْلَْصنَاِم. َفَحذَّ َراِئَع امْلَُؤدِّ َعْن ِمْثِل َذلَِك، َوَسىلدَّ الىلذَّ

يِهْم َمَساِجدَ  َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َوَصاحِلِ  .(1)"َفَقاَل: اْشَتدَّ َغَضُب اهللَِّ َعىَل َقْوٍم اَّتَّ

والصًلة فيها والبناء عليهىلا، فاَّتاذ املساجد عىل القبور " :♫ قاٍو

  .(2)"إىل غري ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع ال جيوز

ُيرم عىل املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء ": ♫ وقاٍ ابن عبد الْب

 .(3)"والصاحلني مساجد

اُذ امْلََساِجِد َعىَل اْلُقُبوِر ِاََذا ": ♫ ن قدامةوقاٍ اب َ ؛ َواَل جَيُوُز اَّتِّ اخْلرََبِ

َد »َقاَل:  ‘ َوأِلَنَّ النَّبِيَّ  ْا َمَساجي ْي بيَياْي ُْ ُنوا ُقُبوَر َأ َ وَد، اَّتَّ ُْ ْثـَل « َلَعَن اَّللَُّ اْلَي ُر مي ُُيَنِّ

 .(4)"ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  «َما َصنَُعوا

ــوو  و ــاٍ الن ــأ ♫ق مقىلىلربة مسىلىلبلة " :، وقىلىلد سىلىلئل عىلىلنِف فتاوي

ا هىلل جيىلوز ذلىلك  وجعل فيهىلا  راًبىل "امسجدً "للمسلمني بنى فيها إنسان 

 .(5)"ال جيوز له ذلك وجيب هدمهفقال: وهل جيب هدمه  

                                           
 (.380/ 10تفسري القرنبي ) (1)

 (.379/ 10تفسري القرنبي ) (2)

 (.168/ 1التمهيد ملا يف املونأ من املعا  واألسانيد ) (3)

 (.379/ 2املغني ) (4)

 (.65فتاوى اإلمام النووي )ص:  (5)
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هيدم املسجد إذا بني عىل قرب كام ينىلب  امليىلت ": ♫ ٍ ابن القياوقا

إذا دفن يف املسجد نص عىل ذلك أمحد وغىلريه فىلًل جيتمىلع يف ديىلن اإلسىلًلم 

احلكىلم للسىلابق، فلىلو مسجد وقرب، بل أهيام نرأ عىل اآلخر منىلع منىله وكىلان 

   .(1)"وضعا معا مل جيز

اُذ امْلَْسِجِد َعَلْيَها َوَبنُْيَهىلا، ": ♫ قاٍ ابن مفلحو َ اُجَها َواَِّتِّ ُرُم إْْسَ َوَُيْ

ُ إَزاَلُتَها، اَل َأْعَلىلُم فِيىلِه ِخًَلًفىلا َبىلنْيَ   َذَكَرُه َبْعُضُهْم وَقاَل َشْيُخنَا: َيَتَعنيَّ
ِ
 اْلُعَلىلاَمء

 .(2)"امْلَْعُروفنِيَ 

وأبلغ من ذلك أن رسول اهلل أمر هبدم مسجد ": ♫ وقاٍ ابن القيا

منه كاملساجد املبنية عىلىل  االرضار، ففي هذا دليل عىل هدم ما هو أعظم فسادً 

القبور، فإن حكم اإلسًلم فيها أن هتدم كلها حتى تسىلوى بىلاألرض، وهىلي 

 .(3)"أوىل باادم من مسجد الرضار

فإذا تقررت حرمة بنىلاء املسىلاجد عىلىل القبىلور، وحرمىلة الصىلًلة فيهىلا، 

 "سـليامن شـاه" فلـيعلا أن بنـاُ ؛أحدمها إذا نرأ عىل اآلخر رفعووجوب 

كل ما أعىلد ليىلؤدي فيىله  هو ارشعً ، فاملسجد ليس بمسجد وًل جامع للصَلة

ألن املسجد هىلو ": ♫ قاٍ احلطاب ،املسلمون الصلوات اخلمس مجاعة

 .(4)"لصًلة اجلامعةاملعد 

                                           
 (.501/ 3زاد املعاد ) (1)

 (.381/ 3الفروع ) (2)

 (.210/ 1إغاثة اللهفان ) (3)

 (.111/ 2مواهب اجلليل ) (4)
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، بىلل ال واملكان املذكور ال تقام فيه صًلة اجلامعة ومل يعىلد لىلذلك أصىلًًل 

 أنه ، أضف لذلكيوجد يف الداخل مصىل وال بقعة توحي بأهنا معدة للصًلة

 حكىلاماألمىلن  ال يرفع فيه أذان وال هو مكان راتب، وبذلك ال يطرد فيه أي  

 املبنية عىل القبور. املساجداملتقدمة يف هدم 

 القبابوببناُ  (1)تجصيص القبورب ةاِلتعلق األقسام الثاِّن والثالث من أما

هَنىَلى "َقىلاَل:  ◙ رٍ َعْن َجابِ فَ ، فقد جاء يف الرشع ما ُيرم كل ذلك ،عليْا

، َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه، َوَأْن ُيْبنَى َعَلْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللَِّ  َص اْلَقرْبُ  .(2)"َأْن جُيَصَّ

َأاَل َأْبَعُثَك َعىلىَل َمىلا : ◙ قال يل عيل"عن أيب ااياج األسدي قال: و

ـًفا ِيًلَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ  ا ُمْْشي ًلَّ َطَمْسَتُأ َوًَل َقْْبً
َْثاًًل ِي َأْن ًَل َتَدَع ِتي

ْيَتأُ   .(3)"«َسوَّ

ــن حــ مو ــاٍ اب ، َواَل َأْن َمْسىلىلَأَلٌة: َواَل َُيِىلىللُّ َأْن ": ♫ ق ُيْبنىَلىلى اْلَقىلىلرْبُ

ٌء، َوهُيَْدُم ُكلُّ َذلَِك  َص، َواَل َأْن ُيَزاَد َعىَل ُتَرابِِه ََشْ  .(4)"جُيَصَّ

ِصيُص اْلَقرْبِ َواْلبِنَاُء َعَلْيِه، إِْن َكىلاَن يِف َأْرٍض ": وِف مغني اِلحتاج ُيْكَرُه ََتْ

ُكَها امْلَيُِّت، َأْو َأْرٍض َمَواٍت 
ٍة ُمَسبََّلٍة َكاَن َيْملِ بًَِل َقْصِد ُمَباَهاٍة، َفإِْن َكاَن يِف َمْقرَبَ

                                           
 .تبييضها باجلّص، وهو اجلري: جتصيص القبور (1)

 .970( برقم: 667/ 2مسلم ) أخرجه (2)

 .969( برقم: 666/ 2مسلم )أخرجه  (3)

 (.356/ 3املحىل ) (4)
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ُه ُيَضيُِّق َعىَل النَّاِس، َوالَ َفْرَق يِف َذلىِلَك َبىلنْيَ َأْن  َحُرَم اْلبِنَاُء، َوهُيَْدُم إِْن ُبنَِي؛ أِلنَّ

 .(1)"َيْبنَِي ُقبًَّة َأْو َبْيًتا َأْو َمْسِجًدا

نة أن القرب ال ُيرفىلع رفًعىل" :♫ وقاٍ الشوكاِّن مىلن غىلري  اكثىلريً  االسُّ

ومن كان غري فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيىلادة  فرق بني من كان فاضًًل 

عىل القدر املأذون فيه  رم، وقد رصح يف ذلك أصحاب أمحىلد ومجاعىلة مىلن 

 .(2)"أصحاب الشافعي ومالك

هىلدمها  وكذلك القباب التي عىل القبور جيب": ♫ وقاٍ ابن القيا

كلها؛ ألهنا أسست عىل معصية الرسول؛ ألنه قد هنى عن البناء عىل القبىلور؛ 

مىلن بنىلاء  فبناٌء ُأِسَس عىلىل معصىليته ولالفتىله بنىلاٌء  ىلرم، وهىلو أوىل بااىلدم

 .(3)"اصب قطًعاالغ
َتُب املبادرة اىلدم املسىلاجد والقبىلاب ": ♫ابن حجر اهليتميقاٍ و

رض من مسجد الرضار؛ ألهنا ُأسست عىلىل معصىلية التي عىل القبور؛ إذ هي أ

رسول اهلل، وكانت هذه الفتوى يف عهد امللك الظاهر، إذ عزم عىل هدم كىلل 

ما يف القرافة من البناء كيف كان، فاتفق علامء عرصه أنه جيب عىل ويل األمىلر 

 .(4)"أن هيدم ذلك كله
                                           

 (.427/ 1(، وبلغة السالك )364/ 1مغني املحتاج ) (1)

 (.102/ 4نيل األونار ) (2)

 (.210/ 1إغاثة اللهفان ) (3)

 (.246/ 1الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) (4)
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ك فإذا تقررت حرمة َتصيص القبور والبناء عليهىلا ووجىلوب هىلدم ذلىل

سليامن شاه ليس من هذا يف َشء، فًل  بناءكله من قباب ونحوها، فليعلم أن 

، وال هىلو وال توجد فوقه قبة ،بل هو بناء كسائر األبنية ،هو قبة مبنية عىل قرب

املكان يىلدفن فيىله ": هو فالقْب، ا باألساسليس قْبً قرب جمصص أو مبني، بل 

 [.7]احلج:  ♂ِفي اْلُقُبوري َوَأنَّ اَّللََّ َيْبَعُث َمْن ▬ ،(1)"امليت

 وهذا املكان ال يوجد فيه أمىلوات، بىلل املكىلان عىلىل حسىلب مىلا سىلمعنا

وباعتبار الرواية الرتكية املتواترة، هو األرض التي قتىلل عليهىلا سىلليامن شىلاه 

دفن يف إنه غرق يف النهر و وقيل، ثم أخذ جثثهم هنر الفرات بنائهواثنان من أ

ون هذا املكان من تارخيهم ألن سىلليامن شىلاه فاألتراك يعدُّ  لذلك، مكان آخر

بل كام جاء يف املوسوعة احلرة عىلن  مؤسس الدولة العثامنية،والد هو عندهم 

 ،مربانورية لرتكياإلإلبقاء عىل هوية ملفق  هذا املكان أمرأن  بعض املؤرخني

وال يوجد حتتهىلا  ،والصناديق الثًلثة املوجودة يف هذا املكان إنام هي تذكارية

 .جثث سليامن شاه وابنيه

سىلليامن شىلاه املوسىلوم  تقسيم، يتقرر لدينا أن بنىلاء وباعتبار ما تقدم من

ا عىل قرب، وال قبًة فوَقهىلا قىلرب، وال ا مبني  برضيح سليامن شاه؛ ال يعترب مسجدً 

من أحكام اادم  ا، وبذلك ال يطرد فيه أي  ا، وال مبني  مرشفً وال  ،اا جمصًص قربً 

ولكن بقي أن نشري إىل مسألة وهي سىلد الىلذرائع إىل املحىلرم، فهىلل املتقدمة، 

                                           
 (710/ 2املعجم الوسيط ) (1)
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جيب هدم املكان من باب سد الذريعة إىل املحرم؛ وهي الرشك باهلل تعىلاىل يف 

عبادته، الذي وإن كان يف الوقت احلايل معدوما، ولكن للنظر احتامل يف مىللل 

 الواجىلب جيىلب ، والذرائع إىل احلرام جيب سدها كام أن الذرائع إىلاألمر إليه

 :قاٍ صاحب اِلراقيفتحها، 

 سىلىلىلىلد الىلىلىلىلذرائع إىل املحىلىلىلىلرم

 

 حىلىلىلىلتم كفتحهىلىلىلىلا إىل املنحىلىلىلىلتم 

 
ا، وقسىلم ال جيىلب سىلده : قسم جيىلب سىلده إمجاًعىلثَلثة أقساموالنراْع 

َراِئُع َثًَلَثىلُة ": قـاٍ القـراِف ؛بني السد وعدمىله لف فيها، وقسم اختُ إمجاعً  الىلذَّ

ِه َوَمنِْعِه َوَحْسىلِمِه َكَحْفىلِر اآْلَبىلاِر يِف ُنىلُرِق  ُة َعىَل َسدِّ َأْقَساٍم؛ ِقْسٌم َأمْجََعْت اأْلُمَّ

مِّ يِف َأْنِعَمىلتِ  ِهْم، َوَكَذلَِك إْلَقاُء السُّ
ُه َوِسيَلٌة إىَل إْهًَلكِ ِهْم، َوَسىلبُّ امْلُْسلِِمنَي َفإِنَّ

ُه َيُسبُّ اهللََّ َتَعاىَل ِعنَْد َسبَِّها، َوِقْسٌم َأمْجََعىلْت  اأْلَْصنَاِم ِعنَْد َمْن ُيْعَلُم ِمْن َحالِِه َأنَّ

َسُم َكىلامْلَنِْع ِمىلْن ِزَراَعىلِة  ُه َذِريَعٌة اَل ُتَسدُّ َوَوِسيَلٌة اَل حُتْ ُة َعىَل َعَدِم َمنِْعِه َوَأنَّ اأْلُمَّ

ُه مَلْ َيُقْل بِِه َأَحٌد، َوَكامْلَنِْع ِمْن امْلَُجاَوَرِة يِف اْلُبُيوِت َخْشَيَة اْلِعنَ  ِب َخْشَيَة اخْلَْمِر َفإِنَّ

َنى، َوِقْسٌم اْخَتَلَف فِيِه اْلُعَلاَمُء َهْل ُيَسدُّ َأْم اَل  َكُبُيوِع اآْلَجاِل ِعنىْلَدَنا َكَمىلْن  الزِّ

ِة َدَراهِ  ْهرِ َباَع ِسْلَعًة بَِعرَشَ اَها بَِخْمَسٍة َقْبَل الشَّ  .(1)"...َم إىَل َشْهٍر ُثمَّ اْشرَتَ

                                           
 (. 32/ 2الفروق ) (1)
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: أحدها: أن يكون الفساد وضابط ما ًل جيب سده من النراْع باعتبارين

فيه بعيدا واملصلحة أقرب منه، والثا : هو ما كانت املصلحة فيه أرجح مىلن 

 . (1)املفسدة

 قاٍ ِف اِلراقي:

 وبالكراهىلىلىلىلىلىلة ونىلىلىلىلىلىلدٍب وردا

 
 وألىلىلىلغ إن يىلىلىلك الفسىلىلىلاد أبعىلىلىلدا 

 أو رَجىلىلح اإلصىلىلًلُح كاألسىلىلارى 

 
 ُتفىلىلىلدى بىلىلىلام ينفىلىلىلع للنصىلىلىلارى 

 
فىلًل  وهو ما كانت املصلحة فيه أرجىلح مىلن املفسىلدة، أما اًلعتبار الثاِّن

يتوجه يف حالنا هذه فليس ثمت مصلحة ترجح عىل مفسدة الرشك باهلل تعاىل 

ملىلا مل  ملسو هيلع هللا ىلصوما يستدل به بعضهم مىلن فعلىله الذي قد يؤول إليه حال املكان، 

ـٍد » الصحيحني: هيدم البيت كام يف ْْ يُث َع
َشـُة، َلـْوًَل َأنَّ َقْوَمـكي َحـدي

َيـا َعاْي

يٍَّة أَلََمْرُت بياْلَبْيتي 
لي مَ  بيَجاهي دي ُْ فًل يطرد هنىلا ألن عىلدم هىلدم  ،احلديث (2)«...َف

 كن يف مقابل رشك أو سد ذريعة إىل الرشك.للبيت مل ي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا واملصلحة أقرب منه وهو أن يكون الفساد فيه بعيدً  وأما اًلعتبار األوٍ

 فوجيه، وبيانه كالتايل:

                                           
 (.576/ 2للشيخ األمني ) ،رشح مراقي السعود نثر الورود :ينظر (1)

 .1586( برقم: 147/ 2أخرجه البخاري ) (2)
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ركو ىلمشىل ن األرضحة التىلي يعبىلدهاأل: كون املفسدة بعيدة الوقوع أوًًل 

وُعرفوا بنسىلبتهم  ،زماننا يف الغالب، هي ملن اشتهرت واليتهم عند مريدهيم

، أو كىلىلبعض السىلىللف مىلىلن صىلىلحابة وتىلىلابعني للىلىلدين كأئمىلىلة الصىلىلوفية مىلىلثًًل 

 وليس مىلن هىلذا النىلوع يف َشء ،ونحوهم، أما سليامن شاه فهو رجل سياسة

أن  كىلذلك ه، ويىلدل عليىلكام قيل لنا أضف إىل أن جثته غري موجودة يف البناء

 احلايل ال يوجد فيه أي مظهىلر مىلن مظىلاهر التقىلديسمكان مقتل سليامن شاه 

توجد يف األرضحة املعبودة عادة؛ فأحذية حراس املكىلان مىلن  التي والتعظيم

، وهىلذا مىلا ال يفعلىله األتىلراك يف األرضحىلة (1)األتراك موجودة داخل البناء

لىلذلك فاملفسىلدة املرتقىلب  ؛ربون عليهىلا القبىلابىلالتىلي يضىل املقدسة عندهم

 وقوعها يف املستقبل بعيدة باعتبار ما سبق من مقدمات.

، فظاهر من تعلق أعىل مراتب املقاصد بىلبًلد كون املصلحة قريبةو: اثاُيً 

األتراك؛ من حفظ للامل وللنفس املؤدي حلفظ اجلهاد الىلذي هىلو مىلن أفىلراد 

 حفظ الدين، وكلها من الرضوري:

 ديىلىلن فىلىلنفس ثىلىلم عقىلىلل نسىلىلب

 
 مىلىلىلىلىلىلال إىل رضورة تنتسىلىلىلىلىلىلب 

 
للذريعة وال جيب سىلدها  وقد تقرر أن ُبعد املفسدة وُقرب املصلحة ُملغٍ 

، واحلال أن املفسدة بعيدة أو شبه معدومة يف امللل، بخًلف املصلحة باإلمجاع

مىلن سىلليامن شىلاه  بنىلاءالواقعة يف احلال، لذلك فسد الذريعة الذي هو هىلدم 

                                           
 وهذا الذي الحظته، وكان يف زياريت مع اللجنة للمكان مؤخًرا. (1)
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القسم الثا  الذي أمجعت األمة عىل عدم منعه وأنه ذريعة ال ُتسد ووسيلة ال 

واملفسدة بعيىلدة  حُتسم، ولكن يبقى للُبعد نظر وهو وإن كانت املصلحة قريبة

عىلده فإنىله ولكن متعلق األخرية عظيم وهو الرشك باهلل تعاىل، لىلذلك ومىلع بُ 

جيب مراعاة األمر الذي إن مل يكن عىل الفور فهو عىلىل الرتاخىلي، واهلل تعىلاىل 

 أعلم.

 ؛إبقاء بناء سليامن شاه يف الوقت احلارض عىل ما هو عليه فإذا تقرر جواز

من أمهها احلكىلم يف املرتىلدين مىلن حىلراس  ،فإن بعض األحكام ترتتب عليه

البناء ونحوهم الذين هم حتت سلطاننا، فهل جيوز لإلمىلام أن يىلَؤمنهم أم أن 

 م اد األمان عقالردة مانعة من 

 من املعلوم من دين اهلل تعاىل أن املرتىلد ال أمىلان لىله، ولكىلن أهىلل العلىلم

قد فرقوا يف األحكام بني آحاد املرتدين وبني مجاعتهم إذا انحىلازوا  رمحهم اهلل

إىل دار احلرب، أو كانىلت اىلم دار فمنعوهىلا وغلبىلوا عليهىلا وأجىلروا عليهىلا 

، وهذا فعىلل أحكامهم، فإهنم ويف هذه احلال َُترى عليهم أحكام دار احلرب

إحلىلاق الصحابة ومن جاء بعدهم كام سيأيت، وقد ذكر أهل العلم رشونىلا يف 

ْسىلًَلِم ": ♫قاٍ الرسخيسدار املرتدين بدار احلرب،  وا َعْن اإْلِ َقْوٌم اْرَتدُّ

َوَحاَرُبوا امْلُْسلِِمنَي، َوَغَلُبوا َعىَل َمِدينٍَة ِمْن َمَداِئنِِهْم يِف َأْرِض احْلَْرِب، َوَمَعُهىلْم 

ُْم ُثمَّ َظَهَر امْلُْسلُِموَن َعَلىلْيِهمْ  ىلُه ُتْقَتىلُل ِرَجىلاُاُْم، َوُتْسىلَبى نَِساُؤُهْم َوَذَراِرهيُّ ، َفإِنَّ

ُْم، َواحْلَاِصُل َأنَّ ِعنَْد َأيِب َحنِيَفَة  اَم َتِصرُي َداُرُهْم  -♫-نَِساُؤُهْم َوَذَراِرهيُّ إنَّ

ِك َلىلْيَس َبْينََهىلا  ْ اِئَط: َأَحُدَها: َأْن َتُكوَن ُمَتاَِخًَة َأْرَض الرتُّ َداَر احْلَْرِب بَِثًَلِث رَشَ
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َوالثَّاِ : َأْن اَل َيْبَقىلى فِيَهىلا ُمْسىللٌِم آِمىلٌن  ،(1)نْيَ َأْرِض احْلَْرِب َداٌر لِْلُمْسلِِمنيَ َوبَ 

ِك فِيَهىلا، َوَعىلْن  ْ ي  آِمٌن بَِأَمانِِه، َوالثَّالُِث: َأْن ُيْظِهُروا َأْحَكاَم الرشِّ بِإِياَمنِِه، َواَل ِذمِّ

ٍد َرمِحَُهاَم اهللَُّ ْرِك فِيَهىلا َفَقىلْد ىلِ َتَعىلاىَل إَذا َأْظَهىلُروا َأْحَكىلاَم الّشىلَأيِب ُيوُسَف َوُ َمَّ

ِة  اَم ُتنَْسُب إَلْينَا َأْو إَلْيِهْم بِاْعتَِبىلاِر اْلُقىلوَّ َصاَرْت َداُرُهْم َداَر َحْرٍب؛ أِلَنَّ اْلُبْقَعَة إنَّ

ةُ ىلَِواْلَغَلَبِة، َفُكىللُّ َمْوِضىلٍع َظَهىلَر فِيىلِه ُحْكىلُم الّشىل يِف َذلىِلَك امْلَْوِضىلِع  ْرِك َفىلاْلُقوَّ

ْسىلًَلِم  كنَِي َفَكاَنْت َداَر َحْرٍب، َوُكلُّ َمْوِضٍع َكاَن الظَّاِهُر فِيىلِه ُحْكىلُم اإْلِ لِْلُمرْشِ

ُة فِيِه لِْلُمْسلِِمنيَ   .(2)"َفاْلُقوَّ

 تصري الدار دار حرب بثَلث رشاْط:  ♫فعند أيب حنيفة 

: أن ال والثـاِّن: أن تكىلون دار املرتىلدين متاَخىلة ألرض احلىلرب، أحدها

: أن تظهىلر فيهىلا أحكىلام الكفىلر، وهىلذا والثالثيبقى فيها مسلم آمن بإيامنه، 

الىلذين  وخًلفىلا للجمهىلور أيب يوسىلف و مىلد الذي قرره خًلفا لصىلاحبيه

 ا ظهور أحكام الكفر عىل الدار فقط.واشرتن

                                           

أن ال تكون دار اإلسًلم  يطىلة هبىلا مىلن كىلل جانىلب، قىلال   ♫املقصود عند أيب حنيفة  (1)

ُه َداَر إْسًَلٍم اَل ُيْعَطى َاَا ُحْكُم َداِر احْلَىلْرِب ": ♫ الرسخيس  ."َفإَِذا َكاَن َما َحْوَل َهِذِه اْلَبْلَدِة ُكلُّ

 [.(114/ 10املبسوط )]
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فإن بًلد تركيا تعد دار حىلرب وذلىلك وعىل كل من القول األول والثا  

لظهور أحكام الكفر عليها، وملتاَختها ألرايض احلرب من كل جانب، أضف 

 إىل غلبة املرتدين فيها عىل أهل التوحيد وقهرهم.

عامة  وإذا توافرت رشوط دار احلرب يف دار املرتدين، فإن أحكام الكفر

رى عىل أفىلراد املرتىلدين وليست أحكام الردة التي َُت  ،عليهمَُترى  هي التي

 ممن كانوا حتت سلطان اإلسًلم.

ىلُة، ": ♫ قاٍ الرسخيس مَّ ْلُح َوالذِّ كِي اْلَعَرِب الصُّ َواَل ُيْقَبُل ِمْن ُمرْشِ

قُّ نَِسىلاُؤُهْم  ْسًَلِم، َفىلإِْن َأْسىلَلُموا، َوإاِلَّ ُقوتُِلىلوا، َوُتْسىلرَتَ ْن ُيْدَعْوَن إىَل اإْلِ
َوَلكِ

ُْم،  يَن إالَّ يِف َوَذَراِرهيُّ ْسًَلِم، َوُهىلْم يِف َذلىِلَك بَِمنِْزَلىلِة امْلُْرَتىلدِّ وَن َعىَل اإْلِ َواَل جُيْرَبُ

ْسًَلمِ  ْجَباِر َعىَل اإْلِ وَن َداَرُهْم َوَصىلاَرْت َداَر ": وقال "ُحْكِم اإْلِ َوإَِذا َمنََع امْلُْرَتدُّ

ُقوا بَِداِر احْلَْرِب َفَأَصاُبوا َسَبا
َيا ِمىلنُْهْم، َوَأَصىلاُبوا َمىلااًل ِمىلْن َأْمىلَواِل ُكْفٍر ُثمَّ حَلِ

ىلُه  ُْم َمَلُكىلوا َذلىِلَك ُكلَّ ُه َاُْم؛ أِلهَنَّ ِة ُثمَّ َأْسَلُموا َكاَن َذلَِك ُكلُّ مَّ امْلُْسلِِمنَي َوَأْهِل الذِّ

ْحَراِز بَِداِرِهمْ   .(1)"بِاإْلِ

َوَجىلَرْت فِيىلِه َفْصٌل: َوَمَتىلى اْرَتىلدَّ َأْهىلُل َبَلىلٍد، ": ♫ وقاٍ ابن قدامة

ِْم احْلَاِدثنَِي َبْعَد  ْم، َوَسْبِي َذَراِرهيِّ
َأْحَكاُمُهْم، َصاُروا َداَر َحْرٍب يِف اْغتِنَاِم َأْمَواِاِ

يَق  دِّ َماِم ِقَتاُاُْم، َفإِنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّ ِة، َوَعىَل اإْلِ دَّ ِة  -◙-الرِّ دَّ َقاَتَل َأْهَل الىلرِّ

َحاَبةِ  اِر يِف َمَواِضَع ِمىلْن كَِتابىِلِه، بَِجاَمَعِة الصَّ ، َوأِلَنَّ اهللََّ َتَعاىَل َقْد َأَمَر بِِقَتاِل اْلُكفَّ
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اَم َأْغَرى َأْمَثاَاُْم بِالتََّشبُِّه هِبِْم َوااِلْرتَِدادِ  ُهْم بِاْلِقَتاِل؛ أِلَنَّ َتْرَكُهْم ُربَّ  َأَحقُّ
ِ
 َوَهُؤاَلء

ُر هِبِمْ  َ . َوإَِذا َقاَتَلُهْم، َقَتَل َمْن َقَدَر َعَلْيىلِه، َوَيْتَبىلُع ُمىلْدبَِرُهْم، َمَعُهْم، َفَيْكُثُر الرضَّ

افِِعيُّ  َذا َقاَل الشَّ ِهْم، َوُتْغنَُم َأْمَواُاُْم. َوهِبَ
ِهُز َعىَل َجِرُيِ  ."َوجُيْ

ارٍ َوَلنَا": ♫ وقاٍ َا َداُر ُكفَّ -فِيَها َأْحَكاُمُهْم، َفَكاَنْت َداَر َحْرٍب  ، َأهنَّ

َصاُل اَم َلْو اْجتَ كَ   .(1)"، َأْو َداَر اْلَكَفَرِة اأْلَْصلِيِّنيَ -َمَع فِيَها َهِذِه اخْلِ

والشىلىلاهد مىلىلن كًلمهىلىلم أن املرتىلىلدين إذا منعىلىلوا دارهىلىلم وأجىلىلروا عليهىلىلا 

ا صارت دارهم كدار الكفرة األصليني يف التعامىلل معهىلم عموًمىل ؛أحكامهم

ال أحكىلام الكفىلرة معظىلم ا، وبذلك تطرد يف أفرادهم ومع أعياهنم خصوًص 

 األحكام املتعلقة بلحاد املرتدين ممن َُترى عليهم أحكام اإلسًلم.

فعل اخلليفة العبايس أيب أمحد املوفق يف حربىله مىلع ومما يدل عليه كذلك 

املرتىلدين، وإجىلراء أحكىلام الكفىلر علىليهم يف سىلبي  صاحب الزنج وأتباعىله

 وغنم أمواام وتأمني بعضهم. ،نسائهم وذرارهيم

ِم ِمنَْهىلا اْسىلَتْأَمَن َجْعَفىلُر ْبىلُن إِْبىلَراِهيَم ": ♫ قاٍ ابـن كثـري يِف امْلَُحىلرَّ

ْنِج َوثَِقىلاهِتِْم يِف َأْنُفِسىلِهمْ - امْلَْعُروُف بالسجان  -وكان من أكابر َصىلاِحِب الىلزَّ

نَُه َوَفِرَح بِِه َوَخَلَع َعَلْيِه َوَأَمَرُه َفَركَِب يِف  َق َفَأمَّ ىلاَه َقْصىلامْلَُوفَّ ِر ىلُسْمَرتِِه َفَوَقَف َُتَ

ْنِج َوُفُجىلوِرِه، َوَأنَّىلُه يِف  امْلَلِِك َفنَاَدى يِف النَّاِس َوَأْعَلَمُهْم بَِكِذِب َصىلاِحِب الىلزَّ
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َبَعُه،  ْنِج َفاْسَتْأَمَن بَِسَبِب َذلَِك َبرَشٌ ُغُروٍر ُهَو َوَمِن اتَّ  َكثرٌِي ِمنُْهْم، َوَبَرَد ِقَتاُل الىلزَّ

 .(1)"َذلَِك إىَِل َربِيٍع اآْلَخرِ  ِعنْدَ 

وكىلان ا من أتباع صاحب الزنج مع ردهتىلم، ن كثريً والشاهد أن املوفق أمَّ 

 وإنام أجرى عليهم أحكام األمىلانهذا بمثابة إمجاع سكويت من علامء عرصه، 

مع ردهتم باعتبار منعهم لدارهم وانحيىلازهم جلهىلة أجىلروا فيهىلا أحكىلامهم 

 فكانوا بذلك كالكفار األصليني يف أحكام احلرب.

ُعلىلم أن  ؛أحكام الكفر عىل بًلد تركيا كدار حىلرب بعض فإذا تقرر نرد

لإلمام احلق يف إجراء أحكام األمان عىل من شاء مىلنهم، بقىلدر مىلا يىلراه مىلن 

ىل ما تقدم فإن للدولىلة اإلسىلًلمية احلىلق يف اَّتىلاذ مىلا تىلراه بناء عو املصلحة،

 من اإلجراءات يف شأن ذلك عىل وفق األصول الرشعية الصحيحة.  امناسبً 

  عىل نبينا  مد وعىل آله وصحبه أمجعني.، وصىل اهللواهلل تعاىل أعلم

 هـ 1435اُتْيت من مراجعتأ ِف الرابع من رجب سنة 
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